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KOKOUSAIKA 

 

Maanantai 14.12.2020 klo 15.00 – 16.12 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 

 
 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, 
kuka toimi puheen-
johtajana) 

 

Jäsen:      Paikalla: Varajäsen:     Paikalla: 
    

Esko Huttunen (Keskusta), pj.       Olli Minkkinen (Keskusta)        
Minna Back-Hytönen (Keskusta), I vpj.   Venla Luttinen (Keskusta)    

Heikki Haatainen (Keskusta), II vpj.     Kalevi Pakarinen (Keskusta)    

Eeva Jäntti (Keskusta)                 Satu Hänninen (Keskusta)    

Uolevi Laitinen (Keskusta)      Hannu Haapamaa (Keskusta)   

Raimo Mäki (PS)        Mirja Liimatainen (Keskusta)   

Seija Pisto (SDP)                   Riitta Kukko (SDP)    

  
 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

 

               Paikalla: 

Markku Forss (Keskusta), kvalt. pj.        

Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. I varapj.       

Hanne Mantere (SDP), kvalt II varapj.       

Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä       
Kirsi Lindlöf, pöytäkirjanpitäjä                                             

 
 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 

257 - 268 

 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -
aika sekä tarkas-
tajien valinta) 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Back-Hytönen ja Eeva Jäntti. 

 

 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 
 

 

Minna Back-Hytönen § 264 

 

 

Esko Huttunen    Kirsi Lindlöf 
 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS 
Pöytäkirja on 
tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsit-
telylehdet on samalla 
varustettu 
nimikirjaimillamme 

 
Tarkastusaika 

18.12.2020 
Allekirjoitukset 
 
 

 

     

Minna Back-Hytönen   Eeva Jäntti 
 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 21.12.2020 alkaen sekä kunnantoimistolla 21.12.2020. 

 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 

Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 



VESANNON KUNTA KOKOUSKUTSU
Kunnanhallitus  18/2020 

Kokousaika Maanantai 14.12.2020 klo 15.00 

Kokouspaikka Kunnantoimiston kokoushuone Sydänmaa / TEAMS 

Käsiteltävät asiat 

Asia Liite 

257 

258 

259 1, 2 

260 

261 3 

262 4, 5 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

Kunnanvaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano 

Potilasvahinkolain muutos 

Lausunto Pohjois-Savon liikennejärjestelmäluonnoksesta 2040 

Vaaliviranomaisten asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten 

Vuokrasopimuksen hyväksyminen kunta / Vesannon kalaosuuskunta 

Kiinteistöverotus 2.0 -hankkeen 1-vaihe 

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24 §/kohta 20) 

Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

Kirjelmät ja päätökset 

Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: 

Hoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi sekä täyttöluvan 

hakeminen 

Iltakouluasiat 

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 

oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 

tietoverkossa 18.12.2020 alkaen sekä kunnantoimistolla 18.12.2020. 

Puheenjohtaja 
ESKO HUTTUNEN 

Esko Huttunen 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 257 §  14.12.2020       267 

 

 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Khall 257 §  Kunnanhallitukselle esitellään 7.12.2020 pidetyn valtuuston kokouksen pöytäkirja, 

jossa oli käsiteltävinä asioina: 

  

- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Pöytäkirjantarkastajat 

- Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2021 

- Konserniohjeen päivittäminen 

- Vuoden 2020 talousarvion muutokset 

- Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelma 

- Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muuttaminen 

 (Valm. ksiht. MR) 

    

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston päätösten 

syntyneen laillisessa järjestyksessä ja etteivät ne ole menneet valtuuston toimivaltaa 

ulommaksi ja etteivät ne myöskään ole lakien tai asetusten vastaisia ja kunnanhallitus 

päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön. 

 

 Päätös: 

 

 Hyväksyttiin. 

  

 _____________ 

 

 

 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 

 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 258 §  14.12.2020       268 

 

 

POTILASVAHINKOLAIN MUUTOS 

 

Khall 258 § Potilasvahinkolainsäädäntö muuttuu 1.1.2020 alkaen (Potilasvahinkolaki 

22.8.2019/948). Lain 6 §:n mukaan: ”Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa 

harjoittavalla yhteisöllä, säätiöllä ja itsenäisellä ammatinharjoittajalla sekä 

työnantajalla, jonka palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä, on 

oltava vakuutus tämän lain mukaisen vastuun varalta.” 

 

 Tähän saakka sairaanhoitopiirit ovat vakuuttaneet myös kuntien potilasvahingot. 

Kuntien vahinkohistoriaa ei voi irrottaa KYS:n vahinkohistoriasta, jonka mukaan 

olisi tarkoituksenmukaista, että KYS vakuuttaisi jatkossakin potilasvahingot 

kuntien puolesta. 

 

 KYS pyytää ilmoittamaan, voiko KYS jatkossakin vakuuttaa potilasvahingot 

organisaatiomme osalta. 

(Valm. kj. PH) 

 

 Vaikutusten ennakkoarviointi:  
    

 Tehty 

Ei 

tarpeen  

 
 X  

 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy, että KYS voi jatkossakin 

vakuuttaa Vesannon kunnan potilasvahingot.  

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

_____________ 

 

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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LAUSUNTO POHJOIS-SAVON LIIKENNEJÄRJESTELMÄLUONNOKSESTA 2040 

 

Khall 259 §  Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti 26.10.2020 pidetyssä kokouksessa, että 

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n luonnos liitteineen on  

julkisesti nähtävillä 2.11.-15.12.2020. 

 

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään maakunnan liiken- 

nejärjestelmän visio 2040 ja kehittämisen periaatteet sekä liikennejärjestelmän 

keskeiset palvelutasopuutteet viidestä näkökulmasta ja toimenpideohjelma 

ryhmiteltynä kestävyyden, saavutettavuuden ja tehokkuuden toimenpiteisiin.  

Tarkastellut näkökulmat ovat:  

1) Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunkialueet, 

2) kuntakeskukset ja muut keskeiset taajamat,  

3) haja-asutusalueet,  

4) sisäinen saavutettavuus,  

5) ulkoinen saavutettavuus.  

 

Vaikutusten arviointi ja seuranta täydennetään suunnitelmaan ehdotusvaiheessa. 

 

Lausunnot, mielipiteet ja kommentit tulee esittää viimeistään 15.12.2020. 

 

Liitteenä n:o 1 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 -luonnos. 

Liitteenä n:o 2 Suunnitelman tausta- ja lähtökohta -aineisto. 

 

   Vaikutusten ennakkoarviointi:  
    

 Tehty Ei tarpeen  

    X  

 (Valm. kj. PH) 

  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kommenttipyynnön 

tiedokseen ja lausuu liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040- luonnoksesta seuraavaa: 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman visio, ”Liikennejärjestelmä tukee Pohjois-Savon 

elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä kestävästi. Toimivat ja turvalliset yhteydet ja 

palvelut mahdollistavat kustannustehokkaat kuljetukset, työssäkäyntialueiden 

toimivuuden ja monipaikkaisen arjen sujuvuuden”, on realistinen ja 

toteutuskelpoinen. Toteutuksessa tulee kuitenkin välttää alueiden eriarvoisuuden 

kasvamista. 

 

 Päätös:   

 Hyväksyttiin. 

 

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 _____________ 

 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
   

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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Kunnanhallitus 260 §  14.12.2020       270 

 

 

VAALIVIRANOMAISTEN ASETTAMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN 

 

Khall 260 §  Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. 

 

Keskusvaalilautakunta 

 

Vuoden 2021 vaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston 1.6.2017 alkaneen 

valtuustokauden alussa asettama keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilauta on 

päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut tai esteellinen, 

kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. 

 

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain (410/2015) mukaan 

vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on 

mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä (v. 2017) kuntavaaleissa 

ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

 

Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 

27-30 §:ssä säädetään. Koska kunnan keskusvaalilautakunta ei v. 2018 vaaleissa 

huolehdi ehdokasasettelusta, ennakkoäänten laskennasta eikä tarkastuslaskennasta, 

esteellisyystilanteet lienevät hyvin harvinaisia. 

 

Vaalitoimielinten valinnassa poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten 

ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, 

että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä. 

 

On myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee 

toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin 

mukaan sekä naisia että miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %.  

 

Keskusvaalilautakunnan jäsen Veli Pulkkinen on valtuuston päätöksellä 9.11.2020 § 

55 valittu keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi. Valtakunnallisen vaalipäällikkö 

Arto Jääskeläisen mukaan jäseneksi nousee vaalijärjestyksen mukaisesti seuraavana 

vuorossa oleva varajäsen. Osa varajäsenistä on ehdolla kevään 2021 kuntavaaleissa 

tai ei ole muuten käytettävissä. Keskusvaalilautakunnan jäseneksi nousee Juha 

Laitinen. Keskusvaalilautakunnan varajäsenistö jää vajaaksi. Vaalilain mukaan 

varajäseniä on oltava vähintään viisi, mieluummin enemmän. 

 

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen 

varajäsenen, jos varajäsen on estynyt, esteellinen tai kuollut. 

   Vaikutusten ennakkoarviointi:  
    

 Tehty Ei tarpeen  

    X  

(Valm. kj. PH) 
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Khall 260 §   Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee neljä tilapäistä varajäsentä 

Vesannon kunnan keskusvaalilautakuntaan. 

 

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee viisi tilapäistä 

varajäsentä Vesannon kunnan keskusvaalilautakuntaan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi viisi tilapäistä varajäsentä Vesannon kunnan 

keskusvaalilautakuntaan: 

 

Pasanen Anne 

Mertaniemi Taimi 

Simonen Heikki 

Jäntti Juhani 

Puttonen Anne 

 

_____________ 

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 

 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KUNTA/VESANNON KALA OSUUSKUNTA 

 

Khall 261 § Vesannon kunnan teollisuusalueen korttelissa 62 tontilla 1 sijaitseva n. 3600 m²:n 

tontti ja tontilla sijaitseva teollisuusrakennus sekä pressuhalli ovat olleet Vesannon 

Kala Osuuskunnan käytössä valmistumisesta lähtien. 

 

 Neuvottelut kalaosuuskunnan kanssa on käyty 7.12.2020. 
   

Kyseisen kiinteistön käytöstä on laadittu vuokrasopimus, joka on liitteenä. 

Poikkeuksena aikaisempiin vuokrasopimuksiin kyseessä olisi nyt kahden vuoden 

vuokrasopimus. 

 (Valm. kj. PH) 

 

 Liitteenä n:o 3 Kalasataman vuokrasopimus. 

 

 Vaikutusten ennakkoarviointi: 

  
    

 Tehty Ei tarpeen  

   X   

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kalasataman 

vuokrasopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

 Päätös: 

 

 Hyväksyttiin. 

 

 _____________ 

 

 

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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KIINTEISTÖVEROTUS 2.0 -HANKKEEN 1-VAIHE 

 

Khall 262 § Kiinteistövero on kunnalle turvallinen, vakaa ja ennakoitavissa oleva 

tulonlähde, jonka merkitys on jatkuvasti kasvanut. Eri syistä johtuen 

kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka 

ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin. Tämä puolestaan 

merkitsee huomattavia taloudellisia menetyksiä kuntien taloudelle. Lisäksi 

rekisteritietojen ongelmien vuoksi kiinteistön omistajat, niin yksityiset kuin 

yrityksetkin, ovat eriarvoisessa asemassa verotuksen suhteen. 

 

 Kiinteistöverotus 2.0 -hankkeen 1-vaiheessa tarkasteltiin ja verrattiin 

Laviankylän - Närhilän alueen sekä keskustan pienteollisuusalueen 

rakennushuoneistonrekisterin, verottajalle ilmoitetun tiedon ja kiinteistöillä 

vallitsevan todellisen tilanteen suhdetta. Kiinteistöjen todellinen tilanne 

kartoitettiin maastokäynnein. Työn tavoitteena on kiinteistöverotuksen 

tehostaminen veropohjaa laajentamalla ja täten kunnan kiinteistöverotulojen 

kasvu. 

 

 Lähtöaineisto- ja maastoselvitysten jälkeen hankkeen 1- vaiheen yhteenvetona 

saatiin seuraavat tulokset: 

- Maastossa tarkistettujen rakennusten ja rakennelmien mitattu kokonaisala 

oli yhteensä 40 163 m². Samoilta kiinteistöiltä verottajan rekisterissä oleva 

kokonaisala on 23 445 m². 

- Verrattuna verottajan rekisteritietoihin, kokonaisala kasvoi 

tarkastelualueella kaikkiaan 16 718 m² eli n. 71 % 

- kunnan rakennustyyppikohtaisten verotuskeskiarvon perusteella kunnan 

potentiaalinen kiinteistöverotulon nousu selvitettyjen rakennusten osalta on 

n. 16 000 euroa vuodessa. 

o Tämä koskee siis ainoastaan pinta-alan perusteella arvioitua 

keskimääräistä tuottoa. Mahdollisia rakennusten laadullisia 

ominaisuuksia ei ole huomioitu lainkaan. 

 

Esiselvitysvaiheen, joka koski koko kunnan aluetta, kustannukset olivat 

10 500 euroa (alv 0 %). 1-vaiheen selvityksen kustannukset maastotöineen 

olivat 34 540 euroa (alv 0 %). Kokonaiskustannukset olivat 45 040 euroa (alv 

0 %). 

Hankkeen alussa tehdyn paikkatietoanalyysin (esiselvitysvaihe) mukaan 

kunnan alueella on viisi potentiaalista maastoselvitysaluetta, joissa 

kiinteistöveroselvityksen tekemiseen olisi perusteita. 

 

Liitteenä n:o 4 Maastoselvityksen tulokset. 

(Valm. tekn.joht. JS) 
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Khall 262 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa 

kiinteistöveroselvityksen 1-vaiheen tulokset. Kiinteistöveroselvityksen 

jatkosta päätetään vuoden 2022 talousarvion valmisteluvaiheessa. 

 

  Päätös: 

 

  Hyväksyttiin. 

 

  _____________ 

 

 
  Lisätiedot: Tekninen johtaja Juha Soininen, 050 0675 247, juha.soininen@vesanto.fi 

 

 

 

 

 

  

mailto:juha.soininen@vesanto.fi
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ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 

 

Khall 263 § Etuostolain 5.8.1977/608 pykälien 1 ja 2 mukaan kunnalla on etuosto-oikeus 

kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan 

hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. 

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-

oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan 

katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan 

kaupassa sovituilla ehdoilla. 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 11.3.2019 § 47, että kunnanjohtaja tai -sihteeri 

arvioivat kaupanvahvistajan ilmoitusten ja / tai herätteiden perusteella, onko 

joukossa sellaisia kaupanvahvistajan ilmoituksia, jotka on syytä tuoda 

kunnanhallituksen käsittelyyn ja päätöksentekoon sitä varten, että kunnanhallitus 

harkitsee, käyttääkö kunta etuostolain mukaista etuosto-oikeutta ko. 

kiinteistökaupoissa. Kunnanhallituksen käsittelyyn ja päätöksentekoon tuodaan 

myös ne kaupanvahvistajan ilmoitukset, joista kaupan ostaja pyytää päätöstä, ettei 

kunta käytä etuosto-oikeutta. 

(Valm. ksiht. MR) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä 

etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan seuraavaan määräalaan kohdistuvassa 

kaupassa: Metsämaa Juurikkaniemen kylän Äikkääaho tilasta, 921-402-10-29. 

 

Päätös: 

 

 Hyväksyttiin. 

 

 _____________ 

  

  

  

  

  
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

 

 

 

  

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 

Khall 265 § Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 

kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 

kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty 

kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan 

ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.11.-9.12.2020 

• 39 / Nuorten kumppanuuspöytään osallistuneiden palkitseminen 

• 41 / Vuosiloma 

• 42 / Työnantajan kesätyötukihakemus / Vesannon Liikenneasema Oy 

• 43 / Virkavapaus 

• 44 / Tilanneloki 

 

Kunnansihteerin viranhaltijapäätökset ajalta 23.-26.11.2020 

• 8 / Vuosiloma 

• 9 / Vuosiloma 

• 10 / Vuosiloma 

 

Ruokapalvelupäällikön päätökset ajalta 24.-26.11.2020 

• 60 / Sairausloma 

• 61 / Sairausloma 

• 62 / Sijaisuus 

• 63 / Sijaisuus 

• 64 / Vuosiloma 

• 65 / Vuosiloma 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. kunnanjohtajan, 

kunnansihteerin sekä ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset tiedokseen ja 

päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. 
 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 

 _____________ 

 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 

 

Khall 266 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 18.11. – 8.12.2020: 

 Kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet tiedokseen kuntaan saapuneet kirjelmät ja 

päätökset sähköisesti Thereforen kokoushallintaan. 

  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadut kirjelmät ja 

päätökset tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 

_____________ 

 

 

 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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HOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI SEKÄ TÄYTTÖLUVAN 

HAKEMINEN 

 

Khall 267 § Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 § 60 päättänyt muuttaa 28 hoitajan 

toimea lähihoitajan toimiksi 1.1.2017 alkaen ja, että kolme hoitajan toimea 

muutetaan lähihoitajan toimiksi niiden tultua avoimiksi. 

 

Perusturvapalveluissa on vapautumassa hoitajan toimi ajalla 1.3. - 31.7.2021 

eläköitymisen myötä. Toimi on tarkoituksenmukaista täyttää lähihoitajan toimena, 

joten vakanssin nimikettä on muutettava. Perusturvan palvelurakennemuutokseen 

liittyen hoitajien tarvetta arvioidaan ennakkoon, ja palveluiden jatkuvuuden 

näkökulmasta toimet on syytä täyttää mahdollisimman nopeasti vakituisina. 

Määräaikaisiin työsuhteisiin ei ole ollut hakijoita. 

 

Vuoden 2021 talousarvion ja 2021–2023 taloussuunnitelman ohjeen mukaan 

vakituisten virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu vain kunnanhallituksen luvalla. 

 

Vuoden 2021 talousarviossa on määrärahavaraus vapautuvan hoitajan toimen 

palkkakustannuksiin. 

(Valm. perusturvajohtaja A-LP) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus muuttaa hoitajan toimen lähihoitajan 

toimeksi, ja myöntää ko. toimeen täyttöluvan, siten, että toimi täytetään vakinaisesti 

ajalla 1.3. – 31.7.2021. 

 

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Toimi täytetään määräaikaisesti siihen 

saakka, kun vakituinen työntekijä jää eläkkeelle. 

 

 Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 

 _____________ 

 

 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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ILTAKOULUASIAT 

 

Khall 268 § Kunnanjohtaja kertoi: 

 

1. Vanhusten ja vammaisten tukiyhdistyksen siirtymisestä Vesannon kunnalle 

 

2. Niiniveden vesiosuuskunnan asia käsitellään tammikuussa 

 

3. Tänään hyväksyttävänä paikallinen sopimusluonnos 

hälytysrahan/lisäkorvauksen maksamisesta perusturvan puolella 

 

4. Viitasaarella/Konnevedellä korona -tartuntaryppäät lisääntyneet 

 

5. Selvitys tehty maksetaanko kehittämisrahaa päällekkäin Savogrow:n, 

ProAgrian ja maaseutuhallinnon (Siilinjärvi) kesken 

 

6. Perupalveluihin saatu valtionavustusta 229.000 euroa 

 

 _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanhallitus       14.12.2020 

        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
257, 262, 265, 266, 267, 268 

 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
258, 259, 260, 261, 263, 264 

 

 
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § 2. mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 
 

 
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus
viranomainen  ja 
-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 

 

Vesannon kunnanhallitus 

Keskustie 5, 72300 VESANTO 

Sähköposti: vesannon.kunta@vesanto.fi 
 
 
Pykälät 
258, 259, 260, 261, 263, 264 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 

mailto:vesannon.kunta@vesanto.fi


 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus  

 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 

 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  

 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  

 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi- 

palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    

 
Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 
Hallintovalitus, pykälät 

 

 
 
Valitusaika 
 

30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  

 30 päivää 
 

Muu valitusviranomainen, osoite                              

 
Pykälät 
 

 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 

    päivää 

  

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                     Pykälät 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite                                      Pykälät 
 

Lisätietoja Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön 
asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä asioissa, 
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja 
maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirja

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet



